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Bartek Zobek podróżuje po całym świecie. Nam opowiada o swojej ostatniej wyprawie do serca Afryki   Str. 6

MSZANA DOLNA, LIMANOWA 
Nowy plac zabaw 
i zrewitalizowany 
rynek zaśmiecają 
miłośnicy libacji 
STRONA 3

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 P
RY

W
AT

N
E

Z MSZANY DOLNEJ 
DO UGANDY

KORONAWIRUS ZARAŻA 
I ZABIJA. JEST KOLEJNA 
ŚMIERTELNA OFIARA

NOWE RYBIE 

PONAD 2-LETNIA 
KASIA NIE CHODZI, 
NIE SIADA I NIE JE 
SAMODZIELNIE. 
ALE DZIELNIE 
WALCZY I LICZY 
NA POMOC 

STRONA 5

Mieszkanka gm. Mszana Dolna zmarła w krakowskim 
szpitalu. Ciągle rośnie liczba zakażonych osób STR. 3

PORADNIK 
Zagraniczne podróże 
w czasach pandemii. 
Jak i gdzie możemy 
pojechać? 
STRONA 7

SPORT 

SOKÓŁ SŁOPNICE 
SZYKUJE SIĘ DO  
HISTORYCZNEGO 
DEBIUTU W IV 
LIDZE. MOCNO  
PRACUJE TEŻ 
LIMANOVIA  
STRONA 5 FO

T.
 S

O
KÓ

Ł 
SŁ

O
PN

IC
E/

FA
CE

BO
O

K

4,10 
PLN  

W TYM  
8%VAT

N
r 

17
8 

(2
2 

00
0)

 



Reklama aa04 Tygodnik Ziemia Limanowska 
Piątek, 31.07.2020Materiał informacyjny

Artykuł sponsorowany Urząd Statystyczny w Krakowie 009777315

1 września w całej Polsce roz-

pocznie się powszechny spis 

rolny. Jest to jedno z najważ-

niejszych wydarzeń w polskim 

rolnictwie, które ma miejsce 

tylko raz na 10 lat. Z jego wy-

ników będą korzystać wszy-

scy – poczynając od rolników, 

którzy są beneficjentami pro-

gramów rozwoju rolnictwa, po-

przez decydentów, planujących 

przyszłe programy finansowe 

i strategiczne dla polskiego rol-

nictwa, środowisko naukowe, 

a kończąc na nas, korzystają-

cych z efektów pracy polskich 

rolników.

 Dlaczego powszechny 
spis rolny jest taki 
ważny?

Jego wyniki są niezbędne do 

oceny stanu rolnictwa, poma-

gają identyfikować i rozwiązy-

wać problemy strukturalne oraz 

kształtować polityki społeczne 

i ekonomiczne na wsi. Już te-

raz trzeba odpowiadać na pyta-

nia: Kto będzie uprawiał ziemię 

w przyszłości, przy zmniejsza-

jącej się liczbie rolników w wie-

ku poniżej 40 lat i starzejącym 

się społeczeństwie? Ile kobiet 

uprawia ziemię? Czy znikają 

z mapy Polski rodzinne go-

spodarstwa, ustępując miejsca 

przedsiębiorstwom rolnym? 

Czy rolnictwo zdominowane 

jest przez wielki biznes? Czy 

rozwija się w naszym kraju rol-

nictwo ekologiczne?

Dane spisowe dostarczą sze-

regu wskaźników niezbędnych 

do analizy wpływu rolnictwa 

na środowisko naturalne: na 

gleby, powietrze, wodę, dziką 

przyrodę czy klimat. Wyniki spi-

su zainicjują debatę na temat 

szeregu polityk, w tym polityki 

rolnej, polityki ochrony środo-

wiska, tzw. zielonej umowy czy 

polityki obszarów wiejskich. 

Ponadto dostarczą wiedzy, jak 

zmieniają się metody produkcji 

oraz w jakich obszarach rodzi-

me gospodarstwa potrzebują 

impulsu finansowego, moder-

nizacyjnego czy zwiększenia 

nakładów na innowacje.

Wyniki spisu rolnego prezentu-

ją nie tylko aktualny stan pol-

skiego rolnictwa, ale również 

jego strukturę oraz zmiany na 

przestrzeni ostatnich 10 lat, 

gdyż z taką częstotliwością 

prowadzone jest to wyjątkowe 

badanie.

 Co dziś – na kilka 
tygodni przed spisem 
rolnym można 
powiedzieć o polskim 
rolnictwie?

W Polsce funkcjonuje około 

półtora miliona gospodarstw 

rolnych. Obszary wiejskie 

zajmują ponad 90 proc. po-

wierzchni naszego kraju, za-

mieszkuje je blisko 40 proc. 

ludności. W ostatnich latach 

obserwujemy dynamiczne 

procesy modernizacji, intensy-

fikacji i specjalizacji produkcji 

rolniczej oraz silną regionali-

zację. Rolnictwo jest istotnym 

i osobliwym sektorem polskiej 

gospodarki, przyczyniającym 

się do produkcji żywnościowej 

oraz stanowiącym podstawo-

we źródło utrzymania znacz-

nej części społeczeństwa. 

Procesy globalizacyjne spra-

wiły, że polskie rolnictwo jest 

częścią otwartego, ogólno-

światowego systemu gospo-

darczego. Jedną z głównych 

konsekwencji globalizacji jest 

wzrost konkurencji międzyna-

rodowej. Dotyczy to również 

Polski, która jest uczestnikiem 

Wspólnej Polityki Rolnej.

Jednym z wyzwań polskiego 

rolnictwa, podobnie jak gospo-

darstw rolnych w całej Europie, 

jest duża presja konkurencyjna 

ze strony USA, Chin, Indii, Bra-

zylii czy innych rozwijających 

się krajów. Co więcej, europej-

scy przywódcy dążą do zrów-

noważonego rozwoju rolnictwa 

z zachowaniem w dobrym sta-

nie zasobów wody, środowiska 

naturalnego czy powietrza, co 

oznacza dodatkowe wysokie 

koszty dla rolnictwa. Na rolni-

ctwo oddziałują zmiany klima-

tu, które narzucają konieczność 

przeprofilowania produkcji, 

a także narastające deficyty 

wody, czego doświadczyliśmy 

w Polsce chociażby kilka ty-

godni temu. Trzeba tu również 

wspomnieć o wzmocnieniu 

konkurencyjności w produk-

cji żywności ze strony krajów, 

które wcześniej były jej impor-

terami.

Polska znajduje się na trzecim 

miejscu w Europie – po Fran-

cji i Hiszpanii – pod względem 

udziału powierzchni rolnej 

w całości powierzchni kraju. 

Nasze rolnictwo charakteryzu-

je się dużym rozdrobnieniem. 

Mimo przyspieszenia tempa 

koncentracji ziemi, ponad po-

łowa gospodarstw w Polsce 

użytkuje nie więcej niż 5 ha 

użytków rolnych.

 Dzięki rolnikom mamy 
zapewnioną żywność, 
ale nie tylko.

Niewątpliwie to podstawowa 

funkcja rolnictwa. Co więcej – 

w najbliższej przyszłości nie da 

się tradycyjnego wytwarzania 

żywności zastąpić metoda-

mi produkcji w laboratoriach. 

Rolnictwo jest nam wszystkim 

niezbędne do życia. We współ-

czesnym świecie coraz bardziej 

zwracamy uwagę na zdrowe 

żywienie i jakość spożywanych 

produktów. Jeśli chodzi o po-

strzeganie bezpieczeństwa 

żywnościowego, to znaczenie 

ma tu nie tylko ilość, ale prze-

de wszystkim wysoka jakość 

dostarczanych produktów, wy-

twarzanych w sposób przyja-

zny dla środowiska naturalne-

go. Rośnie znaczenie rolnictwa 

w produkcji energii i dostarcza-

niu surowców dla przemysłu. 

Rolnictwo jest głównym użyt-

kownikiem ziemi, wchodząc 

w interakcje z przyrodą. Spo-

sób produkcji rolniczej ma za-

sadnicze znaczenie dla korzy-

stania z zasobów naturalnych 

oraz pełnienia funkcji ekolo-

gicznych, w tym zwłaszcza bio-

różnorodności, wody i klimatu. 

Rolnicy dbają o ekosystem, 

utrzymując ziemię w dobrej 

kondycji, regulując gospodarkę 

wodną, chroniąc gatunki roślin 

i zwierząt. Dążą do zachowania 

krajobrazów i zapewniają utrzy-

manie użyteczności terenów 

wiejskich. Bogactwem polskiej 

wsi są również kultura i trady-

cje ukształtowane przez stule-

cia. Lokalne społeczności mają 

swe unikatowe obrzędy ludo-

we, zwyczaje, zbierają przepisy 

kulinarne, odtwarzają tradycyj-

ne umiejętności, przypominają 

lokalną historię, używają gwary, 

utrwalając nasze wielowiekowe 

dziedzictwo.

 Kogo dotyczy 
powszechny spis 
rolny?

Jest on adresowany do rolni-

ków i obejmie wszystkie go-

spodarstwa rolne w Polsce – 

zarówno te prowadzone przez 

osoby fizyczne, czyli gospo-

darstwa rolne o powierzchni 1 

ha użytków rolnych i więcej, jak 

i gospodarstwa o powierzchni 

poniżej 1 ha prowadzące działy 

specjalne produkcji rolnej lub 

produkcję rolną o skali określo-

nej progami, których wielkość 

reguluje ustawa o powszech-

nym spisie rolnym. Poza go-

spodarstwami indywidualnymi 

spisom podlegają gospodar-

stwa osób prawnych bądź 

jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości 

prawnej.

Warto pamiętać, że spis jest 

obowiązkowy, a użytkownicy 

gospodarstw rolnych są zobo-

wiązani do udzielania dokład-

nych, wyczerpujących i zgod-

nych z prawdą odpowiedzi.

 Ile gospodarstw 
rolnych będzie 
przebadanych 
w Małopolsce?

W naszym województwie do-

tyczy to około 150 tys. gospo-

darstw rolnych.

 O co będą pytani 
rolnicy?

Zakres pytań, na które będą 

musieli odpowiedzieć rolnicy, 

jest taki sam jak w innych kra-

jach Unii Europejskiej, gdzie 

– podobnie jak u nas – w tym 

roku odbywają się spisy run-

dy 2020. Zbierane informacje 

dotyczą m.in. rodzaju użytko-

wanych gruntów, powierzchni 

zasiewów według upraw, pro-

dukcji ekologicznej, powierzch-

ni nawodnionej, zużycia na-

wozów, pogłowia zwierząt 

gospodarskich czy wkładu pra-

cy w gospodarstwo rolne jego 

użytkownika.

 W jaki sposób mogą 
się spisać rolnicy?

Zaplanowaliśmy trzy metody 

zbierania danych, przy czym 

podstawowa to samopis inter-

netowy z wykorzystaniem in-

teraktywnej aplikacji dostępnej 

na stronie Głównego Urzędu 

Statystycznego: spisrolny.gov.

pl. Jest to metoda najprostsza 

i najwygodniejsza dla rolnika, 

który sam zdecyduje, ile cza-

su potrzebuje na uzupełnienie 

danych w formularzu. Dla osób, 

które nie mają dostępu do in-

ternetu, będą do dyspozycji 

komputery w gminnych biurach 

spisowych – rolnicy będą tam 

mogli spisać się samodzielnie. 

Dane od rolników będziemy 

zbierać również w wywiadach 

telefonicznych lub bezpośred-

nich, prowadzonych przez rach-

mistrzów spisowych.

 Jak będzie wyglądała 
organizacja 
prac spisowych 
w Małopolsce?

W naszym województwie po-

wszechny spis rolny zostanie 

przeprowadzony we wszyst-

kich 182 gminach. Na czele 

wojewódzkiego biura spisowe-

go stoi wojewoda małopolski, 

a jego zastępcą jest dyrektor 

Urzędu Statystycznego w Kra-

kowie. Moim zadaniem jest kie-

rowanie pracą wojewódzkiego 

biura spisowego w Małopolsce. 

Realizacja zadań spisowych to 

spore przedsięwzięcie i wyzwa-

nie dla pracowników statystyki, 

ale jesteśmy dobrze przygo-

towani, mamy doświadczenie 

w realizacji dużych projektów. 

Co więcej, mieliśmy możliwość 

przetestowania rozwiązań or-

ganizacyjnych i narzędzi in-

formatycznych w kwietniowym 

spisie próbnym.

Na początku czerwca zostały 

powołane gminne biura spi-

sowe, które do 8 lipca prowa-

dziły rekrutację kandydatów 

na rachmistrzów spisowych. 

We wszystkich gminach Ma-

łopolski będzie ich łącznie 

550. W sierpniu rozpoczną się 

szkolenia dla kandydatów na 

rachmistrzów, które zakończą 

się egzaminem w formie testu. 

Osoby, które osiągną najlep-

szy wynik z egzaminu i złożą 

przyrzeczenie dochowania 

tajemnicy statystycznej, zosta-

ną powołane na rachmistrzów 

spisowych i przystąpią do pra-

cy. Do tego naszym mocnym 

ogniwem są doświadczeni 

w realizacji badań pracownicy 

urzędu statystycznego, którzy 

będą prowadzić wywiady przez 

telefon.

 Samorządy również 
angażują się w to 
przedsięwzięcie?

Dobra współpraca samorzą-

dów z urzędem statystycznym 

w organizacji i realizacji spisu 

jest bardzo istotna. Zadania sa-

morządów są precyzyjnie opi-

sane w ustawie. Gminne biura 

spisowe odpowiadają m.in. 

za przeprowadzenie naboru 

kandydatów na rachmistrzów 

oraz będą współpracować 

przy szkoleniach i egzaminach 

sprawdzających wiedzę i przy-

gotowanie kandydatów.

Zadaniem gminnych biur spiso-

wych jest umożliwienie samo-

pisu rolnikom, którzy nie mają 

dostępu do Internetu – są one 

zobowiązane do zapewnienia 

stanowiska komputerowego 

w siedzibie gminy, a także do 

oddelegowania pracowników 

urzędu gminy do prac spiso-

wych. Zadaniem gmin będzie 

również monitorowanie czynno-

ści spisowych i współpraca ze 

statystykami przy popularyzacji 

spisu rolnego.

 Przypomnijmy, 
jakie daty powinni 
zapamiętać rolnicy?

Spis rolny rozpocznie się 1 

września i potrwa trzy miesiące 

– do 30 listopada. Przystępu-

jąc do spisu, należy pamiętać, 

by podawać informacje według 

stanu na dzień 1 czerwca.

Samospis internetowy będzie 

możliwy przez cały okres od 

września do końca listopada, 

natomiast wizyty rachmistrza 

można spodziewać się od 1 

października, oczywiście pod 

warunkiem, że pozwoli na to 

sytuacja epidemiczna w kraju. 

Od września będzie dodatkowo 

możliwość spisania się przez 

telefon pod numerem infolinii 

spisowej.

Rozmawiała  
Paulina Szymczewska

Powszechny spis rolny. Spiszmy się, jak na rolników przystało!
Rozmawiamy z AGNIESZKą SZLUBOWSKą, dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie i zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego, 

która w Małopolsce koordynuje organizację spisu rolnego


